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Pædagogisk ledsagelse 
 
Det er i Lokal-MED en bekymring for, at borgene vil få begrænset deres mulighed for at komme ud i 
civilsamfundet, og møde verden ud fra eget initiativ og ønske. 
Der er en bekymring for, at de tildelte pakker ikke vil give råderum til andet end kerneopgaverne på selve 
bostedet vil blive dækket. 
Særligt for de borgere der har de mindste pakker, vil det ikke være muligt at finde timer til ledsagelse til 
Indkøb og andre aktiviteter. 
I forhold til ledsagelse efter SEL§97, vil det kun være få på Syrenvænget der vil opfylde kriterierne. 
Herudover, vil der være borgere der på grund af psykiske og kognitive udfordringer, ikke vil kunne 
håndtere at skulle ledsages af en person der ikke er pårørende eller daglig kendt personale. 
For borgergruppen på Syrenvænget, hvor kun få har familie og pårørende der vil kunne ledsage, vil 
konsekvensen være, at de ikke kan komme ud i civilsamfundet.  
Hvis de ikke støttes af husets personale, vil flere isolere sig i deres lejligheder. 
 
På Syrenvænget, hvor borgerne er i kategorien middel til svær retardering og flere borgere er 
følelsesmæssigt skadede, eller har udfordringer inden for psykiatrien, er den personlige relation utrolig 
vigtig for at personalet lykkes i det daglige arbejde. 
 
Ture ud af huset, med en eller flere borgere, sikrer den positive relationsdannelse mellem borger og 
personale. 
Derfor er en indkøbstur ikke bare en indkøbstur, men også en tur der fremmer borgerens generelle 
trivsel og sikre, at borgeren når de stillede kommunale handleplansmål. 
 
For medarbejderes gennerelle arbejdsmiljø er det essentielt at der fortsat er mulighed for relations 
dannelse på flere plan, også ved småture ud af huset, for at medarbejderne kan lykkes i den 
pædagogiske opgave med borgeren. 
 
 
Sikkerhedsbemanding 
På Bofællesskabet Syrenvænget er der bekymring for om der kan bibeholdes en mindste bemanding på 
min. to personaler på jobbet af gangen. 
 
På Syrenvænget er der flere borgere med udadreagerende adfærd. En del af denne adfærd rettes direkte 
mod personalet og de øvrige borgere på bofællesskabet med slag, spark og kasten med genstande. 
Det samlede arbejdsmiljø vil komme overordentlig meget under pres, hvis man som personale skal stå 
alene i situationer, hvor en borger bliver udadreagerende og der evt. bliver behov for at anvende magt 
for at beskytte de andre borgere og for at beskytte borgeren mod sig selv. 
 
Med kun en på arbejde af gangen, vil personalet ikke have rammerne til at udføre de stillede 
pædagogiske opgaver, på grund af for ringe grundnormering.  
Hvis der er uro i huset, vil den ene personale ikke kunne forlade fællesarealerne, hvilket vil betyde, at de 
øvrige borgere ikke vil modtage den pædagogisk støtte der ligger i bestillingen. 
Lokal-MED er stærkt bekymret for at det forringede arbejdsmiljø vil koste sygemeldinger. 
 



VUM-udredning af borgere – ”Hjerteformede borgere” 
 
På Bofællesskabet Syrenvænget er der en bekymring for, om borgerne fremadrettet, med udgangspunkt 
i de nye kvalitetsstandarter, vil blive vurderet til mindre pakker. 
Hos flere borgere ligger de tungeste udfordringer i grænselandet mellem psykiatri og udviklingshæmning 
og i mindre grad den fysiske støtte.  
På Syrenvænget gives den største del af den pædagogiske støtte i dag pga. psykiske udfordringer som 
stemmehøring, tankemylder, traumer osv. 
Ved en almindelig VUM-udredning vil flere borgere på Syrenvænget takseres ud fra hvad borgeren kan 
på en god dag og ikke i forhold til når borgeren handler i affekt og bliver udadreagerende mod andre 
borgere og medarbejdere. 
LMU er betydelig bekymrede for, om de nye kvalitetsstander kan rumme borgergruppen på Syrenvænget 
uden at der kan laves individuelle aftaler om særlige støtteordninger eller ekstra pakker, i forhold til de 
udadragerenede og de selvskadende borger. 
De udviklingshæmmede med følelsesmæssigt skader og udviklingshæmmede borgere med psykiatriske 
overbygninger er den borgergruppe nogen betegner som de ”Hjerteformede borgere”. 
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